
T R I B U T Á R I O

Tema em discussãoRecurso Status

PAUTADOS

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF)

ADI nº 4787

Constitucionalidade da Taxa de Controle, 
Monitoramento e Fiscalização das 

Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração 
e Aproveitamento de Recursos 

Minerários – TFRM, instituídas pelo 
Estado do Amapá (Lei nº 1.613/2011).

Pauta do dia 
29/06/2022.

Resultado/Tese
fixada

Julgamento não iniciado.

STF  JULGARÁ NESTA SEMANA CONSTITUCIONALIDADE 
DE  TAXA DE  F ISCALIZAÇÃO DE  MINERADORAS

Atual i zado  em 29  de  j unho de  2022

Constitucionalidade da Taxa de Controle, 
Monitoramento e Fiscalização das 

Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração 
e Aproveitamento de Recursos 

Minerários – TFRM, instituídas pelo 
Estado de Minas Gerais (Lei nº 

19.976/2011).

Julgamento não iniciado.  ADI nº 4785

Julgamento não iniciado.ADI nº 4786

Constitucionalidade da Taxa de Controle, 
Monitoramento e Fiscalização das 

Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração 
e Aproveitamento de Recursos Minerários 

– TFRM, instituídas pelo Estado do Pará 
(Lei nº Lei n. 7.591/11).

Pauta do dia 
29/06/2022.

Pauta do dia 
29/06/2022.

Tema 827 – Embargos de Declaração 
sobre Acórdão que declarou 

constitucional a incidência do ICMS sobre 
o valor pago a título de assinatura básica 

mensal pelo serviço de telefonia.

Julgamento não iniciado.  
RE nº 

912.888/RS
Pauta do dia 
29/06/2022.



T R I B U T Á R I O

Tema em discussãoRecurso Status

RESULTADOS

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF)

Resultado/Tese
fixada

As ADIs discutem a constitucionalidade 
de leis do estado de Santa Catarina e do 

Distrito Federal que instituíram uma 
alíquota de ICMS sobre energia elétrica e 

telecomunicações acima da alíquota 
praticada sobre operações em geral.

Quanto a ADI 7117, o 
Tribunal, por unanimidade, 
julgou procedente o pedido 
formulado na ação direta, 

declarando a 
inconstitucionalidade das 
alíneas a e c do inciso II do 
art. 19 da Lei nº 10.297, de 
26 de dezembro de 1996, 

do Estado do Santa 
Catarina, e modulou os 

efeitos da decisão, 
estipulando que ela 

produza efeitos a partir do 
exercício financeiro de 

2024, ressalvando-se as 
ações ajuizadas até 5/2/21, 

nos termos do voto do 
Relator. Quanto a ADI 
7123, o Tribunal, por 
unanimidade, julgou 
procedente o pedido 

formulado na ação direta, 
declarando a 

inconstitucionalidade do 
item 13 da alínea a do 

inciso II do art. 18 da Lei nº 
1.254, de 8 de novembro 

de 1996, do Distrito 
Federal, bem como da 

alínea b e da expressão 
"para serviço de 

comunicação" constante da 
alínea f, ambas daquele 

mesmo inciso, e modulou 
os efeitos da decisão, 
estipulando que ela 

produza efeitos a partir do 
exercício financeiro de 

2024, ressalvando-se as 
ações ajuizadas até 

05/02/21, nos termos do 
voto do Relator. 

ADIs nºs 
7117 e 7123

(Plenário 
STF)

Julgamento 
finalizado dia 

24/06.



T R I B U T Á R I O

Tema em discussãoRecurso Status

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF)

Resultado/Tese
fixada

Taxas de fiscalização de instalação de 
serviços de radiofusão.

O STF, por unanimidade, 
entendeu pela 

constitucionalidade das 
Taxas de Fiscalização de 

Instalação e de 
Funcionamento instituídas 
no art. 6º, §§ 1º e 2º, da Lei 

nº 5.070/1966, que são 
devidas pelas 

concessionárias, 
permissionárias e 

autorizadas de serviços de 
telecomunicações e de uso 

de radiofrequência.

ADI 4.039/DF
Julgado em 

14/06/2022. 

Embargos de Declaração da 
Fazenda Nacional não 

acolhidos, por unanimidade 
de votos. 

REsp nº 
1872759 /SP

(1ª Seção)

Embargos de Declaração no Tema 1092, 
onde se concluiu que a Fazenda Pública 
pode habilitar em processo de falência 
crédito sobre o qual há execução fiscal 

em curso.

Julgado dia 
22/06/2022.

Tema em discussãoRecurso Status

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REPETITIVO

Resultado/Tese
fixada

Julgamento não iniciado.  
REsp nº 

525625/RS
(2ª Turma)

Possibilidade de se creditar da diferença 
de ICMS pago a mais no regime de 

substituição tributária para frente em 
uma operação em que o valor real de 

venda foi menor do que a base de cálculo 
presumida.

Adiado.

Tema em discussãoRecurso Status

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TURMAS (JULGAMENTOS NÃO REPETITIVOS)

Resultado/Tese
fixada

A 2ª Turma deu provimento, 
por unanimidade, ao recurso 
especial da empresa Girafa 

Comércio Eletrônico LTDA. e 
afastou a revogação 

antecipada da alíquota zero 
de PIS e Cofins incidentes 

sobre as vendas a varejo dos 
produtos de informática.

REsp nº 
1987675/SP
(2ª Turma)

Revogação antecipada da Lei do Bem 
(11.196/05). A norma zerou as alíquotas 

de PIS e Cofins incidentes sobre as 
vendas a varejo de produtos de 

informática. A desoneração deveria valer 
até dezembro de 2018, mas foi revogada 

antes do prazo pela MP 690/2015 em 
função da crise fiscal que o país 

atravessava. 

Julgado dia 
22/06/2022.
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REsp nº 
1746268/SP
(1ª Turma)

Possibilidade de empresas poderem 
deduzir da base de cálculo do IRPJ, no 

regime de apuração pelo lucro real, 
valores destinados a administradores e 

conselheiros mesmo que não sejam 
pagamentos fixos e mensais, o que inclui 
retiradas e eventuais e pagamentos de 

honorários a esses profissionais.

Acolhido o 
requerimento de 
prorrogação de 
prazo do pedido 

de vista, nos 
termos § 1° do art. 

162 do RISTJ. 
Incluído 

novamente na 
pauta do dia 
02/08/2022.

Resultado/Tese
fixada

O julgamento do REsp 
1746268/SP, de tema 
inédito, teve início em 

05/2022. Em seu voto, a 
relatora, ministra Regina 
Helena Costas consignou 
entendimento favorável 

aos contribuintes, 
entendendo que empresas 
podem deduzir da base de 
cálculo do IRPJ, no regime 

de apuração pelo lucro 
real, valores destinados a 

administradores e 
conselheiros mesmo que 
não sejam pagamentos 

fixos e mensais, inclusive 
retiradas e eventuais e 

pagamentos de honorários 
a esses profissionais. Na 

sequência, o julgamento foi 
interrompido por um 

pedido de vista do ministro 
Gurgel de Faria. O 

julgamento seria retomado 
em 21/06/2022.  

Adiado.

Possibilidade de as convenções 
particulares – no caso a cláusula FOB – 

são oponíveis ao fisco. No caso concreto, 
o recurso especial foi interposto contra 

acórdão proferido pelo TJSP que 
considerou que a venda de mercadorias, 

embora com contratado constando a 
previsão da cláusula FOB, não poderia 

ser oponível ao fisco, pois a norma 
tributária é imperativa quanto à natureza 

da operação realizada.

Julgamento não iniciado.
REsp nº 

1822834/SP
(2ª Turma)

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TURMAS (JULGAMENTOS NÃO REPETITIVOS)



T R I B U T Á R I O

Tema em discussãoRecurso Status

REsp nº 
1804942/PE
(1ª Turma)

Direito de aproveitar crédito presumido 
de IPI concedido pelo artigo 1º, inciso IX, 

da Lei 9.440/97 para ressarcimento e 
abatimento com quaisquer outros

tributos administrados pela Receita 
Federal.

Julgado dia 
21/06/2022.

Resultado/Tese
fixada

A Turma, por unanimidade, 
reconheceu o direito ao 

aproveitamento de crédito 
presumido de IPI 

concedido pelo artigo 1º, 
inciso IX, da Lei 9.440/97 

para ressarcimento e 
abatimento com quaisquer 

outros tributos 
administrados pela Receita 

Federal. 

Julgado dia 
23/06/2022.

Direito ao recolhimento da contribuição 
previdenciária com base na receita bruta 
durante o exercício financeiro de 2018, 
com o afastamento da aplicação da Lei 

13.670/2018.

A Turma, por unanimidade, 
negou provimento ao 

recurso especial da
empresa para que fosse 

reconhecido o seu direito 
de recolher a contribuição 

previdenciária com base na 
receita bruta durante o 
exercício financeiro de 

2018, com o afastamento 
da aplicação da Lei

13.670/2018.

Aresp nº 
1932059/RS
(1ª Turma)

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TURMAS (JULGAMENTOS NÃO REPETITIVOS)


